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Et dukkehjem handler om Nora Helmer og hennes kamp for å bli 
et helt og selvstendig menneske.

Handlingen i stykket foregår i Nora og Torvald Helmers hjem i 
løpet av noen få romjulsdager. Fra ny?år av skal et ny? liv 
begynne for de to; Torvald har nylig bli? ansa? som direktør i 
Aksjebanken, hvilket betyr at familien Helmer er i ferd med å 
Clegne seg en helt annen borgerlig status enn de har vært vant Cl 
fra før.
På julaFen får Nora besøk av en gammel barndomsvenninne, 
KrisCne Linde. Nora betror seg Cl KrisCne, og vi får vite at Nora 
sle? ikke er så hjelpeløs som hun gir seg ut for; hun har 
egenhendig ta? opp et stort lån som hun aldri har fortalt Torvald 
om, for å redde ham fra en dødelig sykdom som han ikke en gang 
vet at han har ha?. Når Torvald så ble frisk igjen, har Nora 
spinket og spart alt hun har kunnet komme over, for at han skal 
forbli lykkelig uvitende om gjelden. Nå er det bare e? avdrag 
igjen før Nora er gjeldfri. Først da vil hun fortelle Torvald hva hun 
har gjort for ham, og hun regner med at det vil forandre hans syn 
på henne for allCd: at han vil slu?e å betrakte henne som en ”
dukke, og begynne å respektere og elske henne for den hun er.
KrisCne forteller Nora at hun trenger å få seg en jobb i byen, og 
hun håper at Nora og Torvald kan hjelpe henne. Nora vil gjerne 
hjelpe Cl, og overtaler Torvald Cl å gi KrisCne jobb i banken. Det 
Nora ikke vet, er at for å kunne gi KrisCne jobb, må Torvald 
sparke en annen av sine ansa?e, nemlig Nils Krogstad – den 
samme personen som Nora lånte penger av for å finansiere 
utenlandsoppholdet. 

Når Krogstad får vite at jobben hans står i fare blir han livredd, 
og truer med å avsløre Noras hemmelighet for Torvald. 
I begynnelsen lar ikke Nora seg skremme, men snart viser det seg 
at Krogstad har et pressmiddel som det er umulig for henne å 
ignorere. Han har avslørt at Nora forfalsket en underskriF for å 
skaffe seg lånet. De?e er en alvorlig kriminell handling som kan 
forandre hele Noras liv dersom det blir kjent.

Nora forsøker desperat å få Torvald Cl å beholde Krogstad i 
banken. Torvald, som ikke vet noe om det som har hendt, nekter 
selvfølgelig å ombestemme seg. En sen na? i romjulen e?er at 
Nora og Torvald kommer hjem fra kostymefest hos naboen, 
finner Torvald et brev fra Krogstad, der han forteller hva Nora 
har gjort. Torvald reagerer med forferdelse, sinne og frustrasjon, 
og han fordømmer Noras handlinger. Men når han får vite at 
Krogstad ikke kommer Cl å anmelde Nora likevel, så snur han på 
hælen og later som om ingenCng hadde hendt.
Torvalds reaksjon gjør at Nora forstår at han ikke er den mannen 
hun trodde han var, og at hun er nødt Cl å forlate ham for å bli et 
selvstendig menneske. Den avslu?ende hendelsen i stykket er at 
Nora går.


